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UWAGA:

1.

Osoba skJadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego zprawd^ starannego i zupetnego wypeJnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczegdine rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ..nie dotyczy".
3.

Osoba sktadaj^caoSwiadczenie obowi^najest okre^lic przynaleinosc poszczegdlnych sWadnikdw

maj^tkowych. dochoddw i zobowiazab do majatku odrebnego i maj^tku obj?tego mateebskg wspdlnosci^
maj^tkow^.

4. O^wiadczenie majaikowe dotyczy majqtku w kraju i za granicg.
5. Oiwiadczenie majalkowe obejmuje rowniei wierzytelnoSci pieni^Jne.
6.

W cz?ici A oiwiadczenia zawarte informacje jawne. w cz?sci B za^ tnfomiacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladaj^cego oSwiadczenie oraz miejsca potoienia nienichomoSci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)

^ "-i

Ct-q^/c

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

3.^....

. fT

w

'X'-CiM.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia}alno^i
gospodarczej przezosoby pehiigce funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.

1591 orazz2002r. Nr23.poz.220, Nr62, poz. 558.Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam. ze posiadam wehodz^cc w sktad matzcnskiej wapolnogoi
majqtkowcj lub stanowiqce moj maj^tek odr?bny:

I. Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: ...

- ^odki pieni?ijie zgromadzone w walucie obcej:

.. ZA

- papiery wartosciowe:

na kwot?:

1. Dom o powierzchni:
2. Mieszkanie o powierzchni:

m2.o wartosci:
o wartosci:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:

tylul prawny: ...
tytul prawny:

powierzchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tytuiu osiqgn^iemC^tam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoki:.
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia:.
o wartosci:

tylul prawny:

Posiadam udzi^y w spolkach handlowych - nale:iy podac liczb? i emitenta udziaJdw:
...JAjX.

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:
Z tego tytuhj osi4gn^em(?lam) wroku ubieglym dochod wwysoko^i:

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

...nfiL...cLo^.c<^
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niZ 10% akcji w spolce:
Z tego tytulu osi4gn^}em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.

<

/

Nabyiem(am)(nabyl moj malzonek.z wyl^czenlem mienia przynaleznego dojego maj^tku
odr^bnego)od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej,jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^kow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy piodac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:..

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^'^'(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziaialnosci):
/Mt

-

osobiscie

- wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi?gn?tem(?}am) w roku ubiegfym przychbd i dochod w wysokosci:
Uu-t.....

2. Zarz?dzam dziaialnosci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiera takiej
dziaialnosci (naleiy podac form? prawn? i przedmiot dziaialno^i):
-

osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuiu osi?gn?iem(?iam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci; ..

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ... ykifr..
- jestem cztonkiem zarz?du(od kiedy):....^£...flC<"Tf
- jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy)

Z tego tytuiu osi?gn?iem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach;

- jestemczionkiemzarz?du(odkiedy):

- jestem czionkiem rady nadzorczej'^'(od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytuiu osi?gn?iem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:....-nr3;C....£^f^
3. W fundacjach prowadz?cych dzialalnosc gospodarcz?: ....

....

...

- jestem cztonkiem zarz^u(od kiedy): ....

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem cztonkiemkomisji rewii^yjnej(od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^em(?lam) w roku ubiegJym dochod w wysokosci:..

oy.

VIII. Inne dochody osi^gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalno^ci zarobkowej lub zaj^,z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

.rr:... J.iTPA Un.ddy....

'f.. Y-.

..(d?.

IX.Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych(w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

X.Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyiej 10 000 zlctych, w tym zaci^gni?te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone(wobec kogo, w zwi^u zjakim zdarzeniem, w

jakiej wysokosci):

ld<t.....ddr.Oyfi

CZ^SC B

Powy:teze oSwiadczdiiie skladam 5wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

(miejscowo^, data)

(podpis)

|li Niewlasciwe skreslii.
|2| Nie dotyczy dzialalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych,

zwierzfcej, w formic i

